
    

Перелік видів та об’ємів робіт 
    

№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  

Локальний кошторис 2-1-1 на "Капітальний ремонт 
кінолекційної зали краєзнавчого музею за адресою: 

м.Миргород, вул.Незалежності,2" 

      

          

1 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м пiд будiвельнi 
конструкцiї, група ґрунту 2 

  м3 1 
  

2 Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. 
Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну 

  м3 1 
  

3 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5   м3 1,02   

4 Виготовлення гратчастих конструкцiй [огородження та 
хвіртка] 

  т 0,2925 
  

5 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,2925   

6 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ 

  м2 19,62 
  

7 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 /гратчастих поверхонь/(2 рази) 

  м2 19,62 
  

8 Знiмання наличникiв   м 20,6   

9 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 3 
  

10 Знiмання дверних полотен   м2 6,21   

11 Установлення металевих дверних коробок iз 
навiшуванням дверних полотен(утеплених) 

  м2 4,53 
  

12 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах   м2 1,68   

13 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних   шт 1   

14 Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу 
щiлини 20 см2 

  м 5 
  

15 Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень 
дверних прорiзiв по дереву 

  м2 1,68 
  

16 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

  м2 7,7 
  

17 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 7,7   

18 Грунтування стін (укосів)   м2 7,7   

19 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 7,7 
  

20 Вапняне фарбування нових поверхонь стін всерединi 
будiвлi по штукатурці 

  м2 7,7 
  

21 Ремонт цегляної кладки стiн окремими мiсцями   м3 0,1584   

22 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
50 

  м3 0,0400752 
  

23 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi 
будiвлi цементним розчином по каменю та бетону 

  м2 2,64 
  

24 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

  м3 0,049368 
  

25 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина 
шару 20 мм 

  м2 4,8 
  

26 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

  м3 0,1056 
  

27 Вапняне фарбування ранiше пофарбованих поверхонь 
усерединi будiвлi (стін та стелі) 

  м2 34,9 
  

28 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 65   

29 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 65   

30 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 
порожнинах перекриттiв i перегородок 

  м 20 
  

31 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 
понад 2 до 4 шт 

  шт 12 
  

32 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 2 
  

33 Знiмання засклених вiконних рам   м2 2   



34 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних 
будiвлях 

  м2 2 
  

35 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 
житлових і громадських будівель 

  м2 2 
  

36 Установлення пластикових пiдвiконних дошок   м 2,2   

37 Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, 
пiдвiконних вiдливiв 

  м 2,2 
  

38 Знiмання наличникiв   м 10   

39 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 1 
  

40 Знiмання дверних полотен   м2 1,68   

41 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах   м2 1,68   

42 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних   шт 1   

43 Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень 
дверних прорiзiв по дереву 

  м2 1,68 
  

44 Опорядження поверхнi паркетних покриттiв вручну   м2 65   

45 Антисептування водними сумiшами підлоги   м2 65   

46 Покриття пiдлог лаком по погрунтованiй або 
пофарбованiй поверхнi за 2 рази 

  м2 65 
  

47 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 52   

48 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 178,2 
  

49 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в один шар   м2 178,2   

50 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар   м2 178,2   

51 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 178,2   

52 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 178,2 
  

53 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 178,2 
  

54 Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних 
укосiв по бетону та каменю 

  м2 2,5 
  

55 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

  м3 0,11 
  

56 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина 
шару 20 мм 

  м2 29 
  

57 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

  м3 0,638 
  

58 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стелаж]   т 0,0523   

59 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,0523   

60 Улаштування покриття iз деревностружкових плит 
площею покриття до 10 м2 

  м2 7,2 
  

61 Покриття олiйними або спиртовими лаками по 
пофарбованiй або погрунтованiй поверхнi стiн за 1 раз 

  м2 7,2 
  

62 Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, 
обшитих деревноволокнистими плитами 

  м2 3,6 
  

63 Улаштування перегородок на металевому однорядному 
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або 
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у 
житлових і громадських будівлях 

  м2 3,6 

  

64 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар(з двух 
сторін) 

  м2 7,2 
  

65 Оформлення [оброблення] дверних прорізів у 
перегородках з каркасом із сталевих профілів 

  м 10,2 
  

66 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 7,2   

67 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 7,2 
  

68 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi 

  м2 7,2 
  

69 Знiмання наличникiв   м 20,4   

70 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 2 
  

71 Знiмання дверних полотен   м2 3,78   

72 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах   м2 3,78   

73 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних   шт 2   



74 Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень 
дверних прорiзiв по дереву 

  м2 3,78 
  

75 Навантаження смiття вручну   т 2,154   

76 Перевезення сміття до 5 км   т 2,154   

  

 
 
 

 


